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Information om avgifter/taxor
Riksdagen har beslutat om regler för kommunernas
avgifter för vård- och omsorg. Reglerna som är införda i
Socialtjänstlagen (SoL), 8 kapitlet, preciserar den högsta
avgift som kommunen får ta ut av den enskilde för
hemtjänst, dagverksamhet samt kommunal hälso- och
sjukvård.
I Socialtjänstlagen finns även bestämmelser om
förbehållsbelopp för normala levnadskostander och för
den faktiska boendekostnaden.
Sollefteå Kommunfullmäktige (KF) har 2019-11-25
beslutat om måltidspriser samt beslut om avgifter för
hälso- och sjukvårdsinsatser fastställda
av (KF) 2019-11-25.
2019-11-25 beslutade KF att införa avgift för all
hemsjukvård som utförs i ordinärt boende samt i
bostad med särskild service enligt lagen om stöd och
service (LSS). Avgiften börjar gälla från 2020-03-01.
Avgiften för hälso- och sjukvårdsåtgärder erläggs av
personer i Sollefteå kommun som erhåller enstaka
hembesök eller hemsjukvård av legitimerad eller
delegerad omvårdnadspersonal för åldersgrupperna
20-84 år.
Avgiften debiteras den enskilde med max 350 kr i
månaden oavsett antal besök och ingår i maxtaxa för
sociala insatser.
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Måltidspriserna uppräknas årligen enligt
konsumentprisindex. Beräkning av avgifterna utgår från
prisbasbeloppet.
Utgångspunkten är att avgift för hemtjänst, service,
omvårdnad och korttidsvård inte får uppgå till så hög
kostnad att den enskilde inte har tillräckliga medel för
sina behov.
Grunderna för avgiften:
▪
▪
▪
▪

inkomstrelaterad
neutral i förhållande till boendeform
knyts till prisbasbeloppet
maxgräns för avgiftsuttag inom vård- och omsorg är
högst en tolftedel av 0,5539 x prisbasbeloppet
▪ förmögenhet påverkar inte avgiftens storlek.

Avgiftsbeslutet är individuellt och baseras på inkomst,
förbehållsbelopp och avgiftsutrymme.

Prisbasbeloppet för år 2020 är 47,300 kronor.
Det används bland annat inom skattesystemet
och vid beräkning av pensioner och
socialförsäkringen. Beloppet regleras årligen.
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Bland inkomster som medräknas finns bland annat:
• Inkomst av tjänst eller näringsverksamhet
• Inkomst av kapital efter avdrag med 30%. Själva
förmögenheten medräknas inte
• Bostadstillägg, bostadsbidrag och särskilt
bostadstillägg medräknas
• Skattefria stipendier över 3000 kr per månad
• Studiebidrag och studiestartsstöd utom de delar
som avser tilläggsbidrag
• Etableringsersättning för vissa nyanlända
invandrare

Hänsyn tas till de förvärvs- och kapitalinkomster som är
skattepliktiga enligt Inkomstskattelagen. Med
kapitalinkomst (t ex inkomstränta) avses året före
avgiftsåret inklusive skatt samt utdelning på aktier och
fonder. Förmögenhetsvärdet påverkar inte avgiftens
storlek. Vissa skattefria ersättningar som bostadstillägg
räknas som inkomst. Realisationsvinster räknas inte.
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För att få en korrekt hemtjänstavgift är det viktigt att
du kontrollerar att uppgifterna i avgiftsbeslutet
stämmer!
Om du har fått förändrade förhållanden som kan göra
att avgiften ändras ska du anmäla det till
avgiftshandläggarna. Det kan till exempel handla om
tjänstepensioner, (AMF, KPA med flera) och inkomst
av kapital (räntor och utdelningar).
Ändring av avgiften gäller från och med månaden
efter, ändringen blev anmäld till oss.
Du som inte har bostadstillägg/-bidrag måste meddela
om din hyra förändras under året, för att
hemtjänstavgiften ska vara korrekt!
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Avgiftsutrymme
Avgiftsutrymmet är summan som vi får fram efter att vi
minskat nettoinkomsterna med boendekostnaden och
minimibeloppet. Detta är vad du maximalt kan betala i
avgift. Är avgiftsutrymmet minus (negativt) så sätts
avgiften till noll kronor. Avgiftsutrymmet omprövas
minst en gång om året.
Civilstånd
För makar räknas den sammanlagda inkomsten
nettoinkomsterna och ev. bostadstillägg/bostadsbidrag
och den gemensamma kostnaden för hyra ihop.
Detta delas sedan mellan makarna och ligger till grund
för beräkningen av avgiftsutrymmet.
För sambor räknas inkomsterna för den som har hjälpen
samt kostnaden för halva hyran.
När make/maka flyttar till ett särskilt boende och den
andre partnern bor kvar i hemmet så ska ni meddela
Pensionsmyndigheten detta. Då registreras ni som
särbos och båda har rätt att ansöka om bostadstillägg
eller bostadsbidrag. Det innebär även att era
gemensamma bostadskostnader och inkomster ligger till
grund för beräkningen av avgiftsutrymmet.
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SÖK BOSTADSTILLÄGG/-BIDRAG
Vi uppmanar dig att alltid söka bostadstillägg/bidrag!
För att söka bostadstillägg/-bidrag eller om du
fått ändrade förhållanden och din pension
behöver omräknas vänder du dig till
Pensionsmyndigheten,
www.pensionsmyndigheten.se
Telefon 0771-776 776.

Maxtaxa
Den högsta avgift, så kallad maxtaxa, en person kan
betala i avgift är 2125 kronor per månad år 2020.
Det gäller alla avgifter tillsammans:
• Hemtjänstavgift i ordinärt boende
• Hemtjänstavgift på korttidsplats
• Hemtjänstavgift i särskilt boende
• Trygghetslarm
• Matdistribution (leverans av mat)
• Ledsagning
• Hemsjukvård
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En del kostnader ingår inte i maxtaxan:
• Kost särskilt boende/ordinärt boende
• Servicekostnader och kost vid korttidsboende
• Hygienartiklar särskilt boende
• Hyra på särskilt boende

Förbehållsbelopp
Förbehållsbeloppet (minimibelopp + boendekostnad) är
baserat på prisbasbeloppet samt Konsumentverkets
årliga beräkning av skäliga levnadkostnader.
Minimibeloppet dras ifrån den sammanlagda inkomsten
för att få fram avgiftsutrymmet.
Minimibeloppet ska räcka till normala kostnader för
mat, hygien, skor och kläder, fritid, telefon, TV-avgift,
dagstidning, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård,
läkemedel, tandvård, hushållsel, resor, möbler och
husgeråd.
För år 2020 är minimibeloppet 5 339 kronor per månad
för ensamstående och 4 511 kronor för makar per
person.
För vissa kan det finnas situationer som ger fördyrade
levnadskostnader. Det kan till exempel vara fördyrad
kost, underhållskostnader för minderårig,
familjebildning och god man/förvaltare.
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Individuellt tillägg förutsätter en regelbunden
återkommande kostnad under större delen av året och att
den överstiger 200 kronor per månad.
Kommunen kan också sänka minimibeloppet; till
exempel om du bor i ett särskilt boende där hushållsel,
möbler, TV-avgift med mera ingår i hyran.
Som vägledning vid beräkning av individuellt tillägg
används Konsumentverkets beräkningar av kostnader
för lika hushåll.

Exempel på beräkning för ensamstående pensionär:
Nettoinkomst

9500 kr

Bostadstillägg/bostadsbidrag per månad

1100 kr

Boendekostnad (minuskostnad)

-4500 kr

Minimibelopp (minuskostnad)

-5339 kr

Avgiftsutrymme (betalningsförmåga)
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= 761 kr

BESLUT
Avgiftsbeslut kan överklagas till
förvaltningsrätten. Överklagan ska göras inom
tre veckor från det att du tagit del av beslutet.
Har du frågor eller vill ha ytterligare
information kan du kontakta kommunens
avgiftshandläggare.
Telefon 0620 – 68 20 00 växel.

Hemtjänst
Hemtjänstavgift beräknas på 10 % av nettoinkomsten
inklusive bostadstillägg, dock maximalt 2125 kronor per
månad år 2020. Hemtjänstavgift betalas för vård,
omsorg och service inom ordinärt boende,
korttidsboende och särskilt boende.
Hemtjänstinsatser som omfattar cirka 4 timmar per
månad debiteras per timme, dock maximalt upp till
avgiftsutrymmet. Minsta tid som debiteras är en timme.
Kommunstyrelsen fastställer årligen ett genomsnittligt
pris per hemtjänsttimme. För 2020 är timpriset 350
kronor.
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Hemtjänstavgiften gäller per person, det vill säga i ett
parförhållande där båda har beviljade insatser debiteras
var och en för sig.

Matdistribution
Kostnad för leverans av mat från hemtjänsten är 250
kronor per månad och ingår i maxtaxan. Har du fler
hemtjänstinsatser ingår matdistributionen i
hemtjänstavgiften. Kostnaden för mat tillkommer.
Enskild som enbart får sitt födointag genom sondnäring
betalar helt matabonnemang.

Matkostnad i ordinärt boende
Om det finns biståndsbeslut för måltider i ordinärt
boende, är kostnaden år 2020 från och med 2020-02-01.
Frukost:

25 kronor

Lunch:

49 kronor

Middag:

49 kronor
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Trygghetslarm i ordinärt boende
Avgift för digitalt trygghetslarm ingår i maxtaxan och
kostar 200 kronor per månad.

Ledsagning
Avgiften för ledsagning ingår i maxtaxan.
Om du har beslut om ledsagning vid 1-2 tillfällen per
månad och inte har några andra hemtjänstinsatser
(matdistribution undantagen) tas en fast avgift ut om
150 kronor per månad.
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Särskilt boende
I särskilt boende avseende äldreboende finns tre fasta
avgifter/taxor som betalas till kommunen:
hemtjänstavgift, matabonnemang samt hygienartiklar
som är frivillig.

Hemtjänstavgift
Hemtjänstavgiften beror på avgiftsutrymmet och uppgår
till max 2125 kronor per månad år 2020.

Matabonnemang
Den som bor i särskilt boende får frukost, lunch, middag
samt mellanmål och kvällsmål. Kostnad för det är 3300
kronor per månad eller 110 kronor per dygn år 2020.
Taxan ligger utanför maxtaxan.

Hygienartiklar
Hygienartiklar avser förbrukningsvaror i form av
tvättmedel, sköljmedel, tvättlappar, toalettpapper och
soppåsar till en kostnad av 150 kronor per månad.
Taxan ligger utanför maxtaxan.
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Korttidsboende
Vid vistelse på korttidsboende finns tre fasta
avgifter/taxor som betalas till kommunen:
hemtjänstavgift, matkostnad samt servicekostnad.

Hemtjänstavgift
Den som vistas i korttidsboende och inte har
hemtjänstinsatser i det egna hemmet får betala
hemtjänstavgift under korttidsvistelsen.
Hemtjänstavgiften beror på avgiftsutrymmet och uppgår
till max 2125 kronor per månad.

Matkostnad
Vid en korttidsvistelse kostar maten 110 kronor per
dygn. Taxan ligger utanför maxtaxan.

Servicekostnad
För tillgång till utrustning och vissa förbrukningsvaror;
till exempel städmaterial, toalettpapper,
rengöringsmedel, sängkläder, handdukar med mera tas
ut en taxa om 25 kronor per dygn. Taxan ligger utanför
maxtaxan.
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Om du vistas på korttidsboende i avvaktan på
lägenhet/rum i särskilt boende för äldre och tackar nej
till erbjuden och tillgänglig lägenhet, får du från
efterföljande dag betala en särskild taxa för
korttidsboende med 75 kronor per dygn. Avgiften avser
att täcka kostnader för hushållsel, vatten,
gemensamhetsutrymmen, tillgång till möbler, husgeråd
med mera. Taxan ligger utanför maxtaxan.
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Avgiftsfria insatser
Följande insatser är avgiftsfria:
❑

❑

❑

Dagverksamhet för personer med
demenssjukdom, kostnad för måltider enligt
fastställda priser tillkommer
Telefonservice
Avlastning för anhörigvårdare upp till 10 timmar
per månad utan biståndsbeslut
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Reducering av hemtjänstavgift
Vid planerad frånvaro eller vid sjukhusvistelse kan du få
reducering av avgiften. Vid uteblivna dagliga insatser
under mer än 15 sammanhängande dygn reduceras
avgiften med 1/30 del per frånvarodygn. För att
reducering ska göras nästkommande månad ska det
anmälas senast en vecka i förväg. För serviceinsatser
som inte utförs dagligen görs ingen reducering av
avgiften.
Oavsett vilken hemtjänstinsats du har får du
avgiftsbefrielse vid sammanhängande frånvaro av 30
dagar. Avgiften reduceras påföljande månad.

Reducering av måltidskostnad
Om du bor i ordinärt boende och inte vill ha
matdistribution ska du meddela det senast två dagar
innan till hemtjänsten. Avdrag görs utifrån antal dagar
som du inte har matdistribution.
Bor du i särskilt boende görs avdrag på samma sätt som
i ordinärt boende. Dock endast för hel kostdag och inte
för enstaka måltider.
Vid sjukhusvistelse reduceras kostnad för måltider från
och med inskrivningsdagen till och med dagen före
utskrivning.
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Kostnader vid dubbel bosättning
Vid inflyttning till särskilt boende kan hänsyn tas till
dubbla boendekostnader om du varit ensamstående före
flyttningen eller om makar tillsammans flyttar till
särskilt boende vid samma tidpunkt. Den dubbla
boendekostnaden räknas in i förbehållsbeloppet under
maximalt tre månader. Om du äger en egen fastighet
som du inte kunnat avyttra inom tre månader kan den
dubbla boendekostnaden räknas in i förbehållsbeloppet
under ytterligare tre månader.

Jämkning av hyran i särskilt boende
Om du trots ovanstående har svårt att betala dubbla
boendekostnader kan du ansöka om jämkning av hyran i
det särskilda boendet. Ansökan görs på en särskild
blankett och prövas individuellt. För att en justering av
hyran ska bli aktuell får du inte ha en förmögenhet
större än ett prisbasbelopp (47 300 kr) och detta ska du
kunna styrka med t ex utdrag från bank. Du ska också
kunna styrka att du har för avsikt att avveckla din
tidigare bostad med intyg om uppsägning av lägenhet
eller att försäljning av fastighet pågår (intyg från
mäklare, tidningsannons eller tillsaluskylt vid bostaden).

Om dubbel boendekostnad upphör tidigare ska detta
meddelas.
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Jämkning av hemtjänstavgift
Om avgifter för hemtjänstinsatserna överstiger ditt
avgiftsutrymme, är du berättigad till en jämkning av
hemtjänstavgiften som motsvarar det överstigande
beloppet.

Faktura/betalning
Du betalar via faktura eller autogiro. Autogiroblankett
kan beställas av avgiftshandläggare.
Hemtjänstavgift samt kostnad för mat debiteras
månaden efter. Förfallodatum för fakturan är den sista
dagen i varje månad.
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Information enligt GDPR

Personuppgiftsansvarig
Kommunstyrelsen i Sollefteå
881 80 Sollefteå
Tfn: 0620 – 68 20 00
E-post: kommun@solleftea.se
Organisationsnummer: 21 20 00-2437
Ändamål med behandlingen
Beräkning och administration av avgifter för
hemtjänst och boende inom socialtjänsten.
Uppgifterna kan i vissa fall lämnas ut (där det
finns lagstöd) till andra myndigheter såsom
domstolar och tillsynsmyndigheter.
Uppgifter som behandlas
Namn, personnummer, adress, civilstånd,
bostadsförhållanden och ekonomiska
förhållanden.
Rättelse av felaktiga uppgifter
Den registrerade har rätt att begära rättelse av
felaktiga uppgifter.
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Egna anteckningar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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